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 بعث الحياة في الكسور وجعلها منطقيةنصائح عملية ل 10

10 Practical Tips for Making Fractions Come Alive and Make Sense 

 

 Doug M. Clarke, Anne Roche, and Annie Mitchell: بقلم

 ,Mathematics Teaching in the Middle School,13 (7), March 2008: نشر في

379-pp. 373.    باإلنكليزية المقال. 

 كميل ظاهرترجمة: 

 

 ساعدنامل معها على أنها قضية خاسرة. ويمكن أن ياالتع إنه من الصعب تدريس وتعلّم الكسور، ولكن يجب عدم

العالم على التركيز على األفكار الكبيرة أجريت في أستراليا وفي أماكن أخرى من  التي هامةالبحوث ال عدد من

 مفاهيمنابطرق من شأنها أن تساعد التالميذ في المدارس االبتدائية على فهم الكسور بشكل منطقي. إننا نشارك 

التوجهات والفعاليات العملية في الصف  ما هو مهم وما هو أقل أهمية، وجول من بحثنا، نقدم المشورة حول

يمكنها أن تبعث الحياة في الكسور بالنسبة  من التطور المهني إلى أنهإعدادات مختلفة  التي تشير تجربتنا في

 المدارس االبتدائية وتالميذها. لمعلمي

 إلى هذا الحّد؟ اما الذي يجعل تدريس وتعلم الكسور صعب  

 Litwiller) إجماع على أن الكسور تشكل جزًءا هاًما من منهاج الرياضيات في المدارس االبتدائية شبه ثمة

and Bright 2002 الرياضيات في  لمهامة لتع في الوقت ذاته وهي ،نسبي(. وترسخ الكسور تطوير منطق

 فهمصعوبة في  ون. ولكن من الواضح أن العديد من المعلمين يجدتقبل، بما في ذلك الجبر واالحتمالالمس

 ,Clarke, Rocheي تعلمها )( ويجد العديد من التالميذ صعوبة فLamon 2007) هاوتعليم الكسور

Mitchell and Sukenik 2006; Pearn and Stephens 2004 ويبدو أن الكثير من البلبلة في .)

 ,1.25 ,1 1/4 ,5/4العديدة المختلفة، التمثيالت واتفاقيات الترميز ) معانيتدريس وتعلم الكسور ينبع من ال

 إلى ذلك، فقد تم تطبيقباإلضافة (. Kilpatrick, Swafford, and Findell 2001) بالمئة( 125

 (.Streefland 1991)على الكسور بشكل خاطئ  الصحيحةخالل تدريس األعداد  أجريتالتعميمات التي 

كل، -( جزء1ألعداد النسبية عادة ما يتم تلخيصها بأنها )لالمختلفة  المعانيعدًدا من  Kieren (1976)حدد 

سنقوم بتحديد معاٍن أساسية ( نسبة. 5( عامل في الرياضيات و )4( حاصل قسمة )قسمة(، )3( قياس، )2)

 حديد السياق بالنسبة لمعظم ما سيلي .وذلك من أجل ت للكسور

كل على القدرة على قسمة إما كمية متواصلة )بما في ذلك نماذج المساحة، الطول والحجم(  -يعتمد معنى جزء

 .كبرمتساوية بال موعاتأو مج مجموعات جزئيةفي  تحديد عناصر منفردةأو 
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 معنىأن  Lamon (1999)يمكن للكسر أن يمثل قياس كمية بالنسبة لوحدة واحدة من تلك الكمية. وّضح 

األخرى من حيث أن عدد األجزاء المتساوية يمكنه أن يتفاوت وذلك باالعتماد على  معانيالقياس يختلف عن ال

القياس بدقة. إننا نتحدث عن تلك القياسات بأنها  ةالمتتاليمة ح لك هذه القستيتعدد المرات التي تقّسمه فيها. و

عملية قسمة أو حاصل  (a/b). كذلك يمكن أن يمثل الكسر عداداأل مستقيمتمثيلها بواسطة استعمال  "نقاط" يمكن

ويمكن فهم معنى القسمة أو حاصل القسمة من خالل التقسيم أو القسمة ألجزاء  .3:  5=  3/5قسمة مثل 

 ية.متساو

 X 8=  10 و ،9 هو 12 من 3/4يمكن استعمال الكسر كعامل يعمل على وحدة )أو على عملية سابقة( مثل 

المقسوم إن الفهم الخاطئ بأن عملية الضرب "تجعل المضروب به أكبر دائًما" وأن عملية القسمة "تجعل  .5/4

إلى هذا  ى استعمال الكسور كأنها عواملدائًما أصغر" هو أمر شائع. ومن الممكن أن يسهم افتقار التالميذ إل

 الفهم الخاطئ.

مجموعتين أو قياسين، مثالً، لكل ثالث فتيات هنالك أربع  كبرطريقة لمقارنة  -يمكن استعمال الكسور كنسبة 

"أنه ال يتم التشديد في مناهج  Post, Cramer, Behr, Lesh, and Harel (1993)فتيان. ويزعم 

 (.328النسبة، القياس والعامل" )ص.  معانيالمدارس بشكل كاف على 

 همفللتوصل إلى المالئمة  جميع الروابط خلق هو كيفية على حد سواء التالميذن وومعلمالالتي يواجهها  معضلةال

لم  :العديد من المعلمينة تجربب معضلة أخرى رتبطتو النسبية. عدادأللوسع األمجال للو لكسورل ومرن ناضج

 .بشكل جيد هذا الموضوع لتدريس، أنفسهمب رياضياتب كطال يتم إعدادهم،

على الرغم من الصعوبة المنوطة بتدريس وتعلم الكسور، هنالك أمثلة مثيرة من المعلمين الذين يدعمون بشكل 

 واضح التالميذ الذين يحاولون فهم الموضوع.

 ق التي يعرفها بأكبر عدد من الطر 4/3الكتابة أو الرسم عن الكسر  "دارسي"طلب المعلم من 

 (؛ يظهر عمله مدى فهم سلسلة من طرق تمثيل وتطبيق معرفة الكسور.1)أنظر الشكل 
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 سنقدم في بقية هذا المقال عشر نصائح نعتقد بأنها ستجعل فهم التالميذ للكسور أسهل.

 

 

 على معنى الكسور أكثر من التشديد على تقنيات حسابها التشديد. 1

 واأن يصبحهو  الكسورتالميذ التدريس الهدف الرئيسي لاالنطباع بأن  اغالبً  ناهج الدراسيةالم وثائقتعطي 

 هي ما الوقت الكافي لفهمالتالميذ بحاجة إلى  أنبنعتقد أننا  .عليها األربعة العمليات الحسابيةقادرين على إجراء 

هم يمكن الذينتالميذ ال أن يكون تطويرغي ينب الهدف الرئيسي ، وأن(هاحساب التقدم بسرعة إلىمن  بدالً ) كسورال

 التفكير بشكل تناسبي.

( NAEPفي الواليات المتحدة ) للتقدم التعليميالتقييم الوطني تدعم النتيجة التي ما يتم غالًبا اقتباسها من 

 ,Carpenter, Kepner, Corbitt, Lindquistالكسر ) كبراالدعاء بوجود صعوبة في فهم التالميذ ل

and Reys1980) .تالميذ في سن ال في المائة من 24لم يعط إال   13/12+  8/7 اإلجابة على فعند تقدير

أو  19(، بينما اختارت األغلبية 21، 19، 2، 1ات )خياراختبار متعدد ال في اإلجابة الصحيحة الثالثة عشر

21. 

 استخدامواسطة ب النسبير مسائل التي تتضمن التفكيالحل  في كثير من األحيان يمكن هعلى الرغم من أن

 ،بمثابة تفكير وحدها ليست هذه المعادالت أن استخدام Lamon (1999)تعتقد  ،a/b = c/d مثلإجراءات 

 هذه لفهمهم ستراتيجياتإووأن المفكرين النسبيين قادرون )من بين األمور األخرى( على استخدام مفرداتهم 

 (.235 ص)" أو غير مفيدة مفيدة فيها التناسباتالتي تكون  اليوميةسياقات ال"المسائل وتحديد 

 

 بأكبر عدد ممكن من الطرق". 4/3. إجابة دارسي على المهمة "ارسموا أو اكتبوا عن 1الشكل 
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خمسة في تنزيالً بنسبة " أنيزعم  في أستراليا البنزين خصم على إعالنإلى  نظرال هميمكن الذين التالميذ نريد

أن نريد . خاطئةأو  حيحةص يه هذه الحجةمتى ثم يقررون " للتر الواحد أربعة سنتاتخصم  من أفضلالمئة 

 طفليعاني  لماذا ان يفسرانرياضيهما سببان  الجفاف عن فضالا  للحجم المساحة السطحية نسبة أنيفهم التالميذ 

. (Lovitt and Clarke 1988) في نفس الوضعالكبار ال يعانون  ، في حين أنفي يوم حار في سيارةتارك 

ن من مساحيق الغسيل ياريخقيمة ل أفضل لتحديدهم لألعداد والتفسير النسبي حسأن يستعمل التالميذ  انريد أيضً و

 .2الشكل  في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاعدة تعميم لتفسير البسط والمقام في الكسر تطوير. 2

 ف المعلمون نموذجًيا الكسر كما يلي:عندما يحاول التالميذ للمرة األولى فهم الكسور العادية، يعرّ 

بينما يعلمك البسط بعدد األجزاء التي يمكنك إليها،  (الكامل) الصحيح يعلمك المقام بعدد األجزاء التي تم تقسيم

 أخذها، عّدها أو تلوينها.

ولكن ليس على الكسر غير الحقيقي حيث تكون هذه  1و  0يسري هذا التفسير بشكل جيد على الكسور بين 

سم الجزء )مثالً، اال كبرهو اسم أو  a/b، b. إننا نفضل التفسير التالي للتالميذ: في الكسر1الكسور أكبر من 

. إذا كان الكبر أو االسم هو عدد األجزاء من ذلك a، و (الصحيحأجزاء متساوية يمكنها ملء  5خمس يأتي ألن 

 (.2 3/1من تلك األثالث )أو  7تعلمنا بأنه لدينا  7( و أثالثاألجزاء ) كبرسم أو ا تمّثل 3، 3/7لدينا 

 

 . أي امكانية من بين اإلمكانيتين هي األفضل؟2الشكل 

 

6.79  $1.5 

 كغم

 غسلة 30

 

4$ 

 كغم 1 

 غسلة 20
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عمال لغة مالئمة بشكل أكبر عن تسمية الكسور. فقد بأن هذه القاعدة الجديدة تساعد التالميذ على است إننا نؤمن

أربع ثالثات". "الحظنا، على سبيل المثال، أن بعض التالميذ يشيرون إلى ثالثة أرباع بـ "ثالث أربعات" و 

 تالميذ لم يفهموا بعد ما هو العددبدالً من لغة الكسور يشير إلى أن ال الصحيحةويبدو أن هذا االستعمال لألعداد 

 األجزاء. يشير إلى عدد األجزاء أو كبرالذي 

 

األعداد بشكل كبير  مستقيمات، من خالل استعمال على أن الكسور هي أعداد التشديد. 3

 لعرض الكسور والكسور العشرية.

إلى حقيقة كون األعداد النسبية أعداًدا هو أمر  Kilpatrick, Swafford and Findell (2001)أشار 

 جاهله بسهولة.أساسي لدرجة أنه يتم ت

، صحيحةالعالقة األعداد  رؤية تالميذ علىال ساعدفهو ي األعداد. مستقيم ستخدامالالعديد من المزايا  لكهنا

 3/6 و 1 3/2هو نفس الشيء مثل  3/5 لماذافهم وفر وسيلة لي وفه؛ عضها البعضببالكسور العشرية والكسور 

، أن هنالك عدد ال نهائي من )أي األعداد النسبية كثافةة فكرفهم  على التالميذ يسهلو ،2هو نفس الشيء مثل 

 أو كسرين عشريين(. عاديين ينكسرالكسور والكسور العشرية بين 

 

ا للتركيز على الكسور غير الحقيقية وعلى الكسور المتساوية4  . استغالل الفرص مبكر 

فإن  التوالي، علىعداد بشكل جيد، األ مستقيماتيستخدمون و الكسور لغةيفهمون  التالميذ أن يبدو كان إذا

الكسر  من كل فهم( عملال ورقة انظر) ويطور اللون في الكسور .طبيعي بشكلالكسور غير الحقيقية ستندمج 

 إن .اللعبة هذهسياق  في 3/4فهم التالميذ لـ  المثال، سبيل على نظر،أ المتساوي ومعنى الكسور غير الحقيقية.

هو مساو لـ  ما حول لتفكيرا يحفزهم على لعبةال لوحةمكان األول في إنهاء تلوين في احتالل ال المتمثل التحدي

 يواجهون الذينيجب على التالميذ و .للجميع متاحة اللعبة هذه. 2/1و  6/5، أو 3/1زائد  واحد سطرمثل  ،3/4

سألون  لذا ،6/2 على حصلت" المثال، سبيل على) في التساوي تلوين ما يحصلون عليه من المكعبات صعوبة

 والمرونة الفكرةيتبنون و شركائهم يستخدمون الكسور المتساوية يرونسرعان ما  ولكن ،"(إثنين من األسداس

ال يمكنهم العثور على مساحات متساوية  مألنه دورهم باللعب سيخسرون نهمأ يعتقدون كانوا إذا خاصة ،الممكنة

 لتلوينها.
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 . توفير نماذج مختلفة لتمثيل الكسور5

 ,Post, Wachsmuth, Lesh) األدوات من وغيرهاوسائل التوضيح  من متنوعة مجموعةتوظيف  تمي

and Behr 1985; Steencken and Maher 2002 )،  طيكويزنير،  عيدان الكسور، أشرطةمثل 

الجاهزة قد ال تمكن  المواد أن Ball (1993)تعتقد  ذلك، ومع. الكمبيوتر برامجأشكال مصفحة و ،الورق

 إجراء عند كبرال نفسب كونت أن الوحدةيتعين على  أنه ،مثل الكسور، المتعلقة الهامة المفاهيم بناء منتالميذ ال

عرض المسائل  أنEmpson (2002 ) وجدت .متطابقة بالضرورةليست  متساويةال جزاءاأل أن أو مقارنة،ال

 من العديدم التي تتضمن به الخاصة همنماذج نتاجالتي تشمل مهام تشاركية متساوية توفر للتالميذ فرص إ

 .لكسورل الهامة الجوانب

يكونوا  أن ينبغية، مختلفال المعاني بين التنقلتالميذ مرنين في الصبح ي أن يتمثل في كان الهدف إذا عام، بشكل

كل  عكسفي قدرته على  ختلفي نموذج كلحيث أن  مختلفة،ال( وسائل اإليضاحو) تمثيالتمطلعين على ال

في  فقراءالتالميذ " كسور،بالنسبة لل أنه إلى Sowder (1988)ت وأشار للبحث. خاضع مفهوم وأ معنى

 عندما ا،أيضً  تجربتناوكانت هذه . روللكس الوحيد النموذج هي الدائرة أن منهم ونكثيرحيث يرى  ،"النماذج

 نوقشت التيمكن من الطرق"، بأكبر عدد م 4/3اكتبوا أو ارسموا " المهمة هذهنا إلى إجابات التالميذ على نظر

 .المقال بداية في

 .Clarke et alانظر)و عشريةال والكسور لكسورقمنا بتطويرها ل شخصية مقابلةلقد استخدمنا، بواسطة 

 .دائرةال نموذج تفسيرحول  (Rational Number Project)) النسبية األعداد مشروعمهمة من  ،(2006

 Cramer, Behr, Post, and Lesh من مقتبس) 3 الشكلفي ة مبينال المهمةعارض على التالميذ 

1997.) 
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 . مهمة الدائرة3الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من المئة في 3.4 أعطىو. 4/1 الجواب السادس الصف تالميذ من٪  83 حيث أعطى ا،نسبيً  سهالً أ  بندكان ال

 المئة في 1.9 و المئة في 5.6ب حين أجا في ،ةصحيحتالميذ كسًرا متساوًيا، كسًرا عشرًيا أو نسبة مئوية ال

 ( .n=323) التوالي على 2/1 و 5/1

 13.7أجاب و ،6/1 الصحيح الجواب واأعطتالميذ ال من فقط المئة في 42.7 مع صعوبة، أكثر ب كان الجزء

 بسبب ربما ،3/1 جابةتالميذ اإلال من النسبة نفسوأعطى "(. أجزاء خمسة" أساس على ربما) 5/1 المئة في

القسمة التي  مع محدودة تجربة يبدو ما علىتالميذ ال هؤالءكانت ل. الدائرة من األيسر الجانب على فقط تركزال

مساحة الذي يحتوي على ال نموذجتشمل األجزاء غير المتساوية وقد يكونوا قد تعرضوا بشكل قليل إلى مهام 

 .(Behr and Post 1981)عناصر إلهاء مفاهيمية" "

 في ةمبينعناصر إلهاء بصرية مثل تلك العناصر ال تشمل التيميذ سيستفيدون من المهام تالال بأن نؤمنإننا 

عندها سيكون التالميذ مرغمين على تطبيق التفكير الرياضي بدالً من مجرد العّد والتلوين. لقد تم  .4 الشكل

 (.Roche 2005للكسور العشرية ) التالميذأيًضا استعمال هذا النوع من المهام لتقييم فهم 

 

 

 رة؟من الدائ B للجزء أ. ما هو الكسر المالئم 

 من الدائرة؟ D للجزء ب. ما هو الكسر المالئم    
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 ، والحث على التقديردالة . ربط الكسور بعالمات رئيسية6

في المقابلة الشخصية التي أجريناها، عرضنا على التالميذ ثمانية أزواج من الكسور وطلبنا منهم اإلجابة بالنسبة 

نهم إجراء (. لم يتم تزويد التالميذ بأي ورق وطلب م5لكل زوج أي كسر هو األكبر ولماذا )أنظر الشكل 

المقارنة في رؤوسهم. حاولوا إجراء هذه المهمة بأنفسكم. هل يمكنكم اختيار الكسر األكبر من بين كل زوج 

 كسور، وكيف قررتم ذلك؟ يرجى تسجيل إجاباتكم قبل المضي قدًما.

 

 

 

 . مهمة تتضمن "عنصر إلهاء"4الشكل 

 من المستطيل 4/3لونوا 

 

 

 أي كسر أكبر؟ صفوا إستراتيجيتكم أزواج الكسور

 همة أزواج الكسور. م5الشكل 
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بالنسبة لألزواج، تلميًذا في الصف السادس في نهاية العام الدراسي. وقد تباين األداء  323أعطيت المهمة إلى 

، وصوالً إلى (3/8, 7/8)بالمئة اإلجابة الصحيحة )مع التفسير المالئم( بالنسبة للزوج  77.1حيث اختار 

 بالمئة من التالميذ فقط. 10.8، حيث نجح (3/4, 7/9)الزوج األصعب 

العديد من أزواج على الرغم من أنه تم استعمال مقامات مشتركة )بنجاح جزئي( من قبل عدد من التالميذ مع 

الكسور، إال أن التالميذ األكثر نجاًحا استخدموا إستراتيجيتين لم يتم تدريسهما في المدرسة. نسمي األولى 

( قد 5/8, 3/7. بالنسبة للزوج )1أو  2/1، 0الكسور مع  كبر: قارن التالميذ "الربط بعالمات رئيسية دالة"

  .هي أكبر من نصف 8/5غر من نصف وأن هي أص 7/3يالحظ التالميذ أن 

: يشير التالميذ )اإلكمال إلى الواحد الصحيح(البقية في تفكيرال انسميهأخرى،  مبتكرة ستراتيجيةإ هنالك كانت

أن يستنتج التالميذ أن الكسر  يمكن ،8/7 و 6/5 مقارنة. لدى الواحد الصحيح إلى الكمية المتبقية للوصول إلى

 8/1 فقط الثاني الكسر يتطلب حين في، الواحد الصحيح( للوصول إلى )البقية 6/1األول يحتاج إلى إضافة 

ا هو تفكير ممتاز من قبل هذ. أكبرهو  8/7وهكذا فإن  ،(أصغر أو عدد جزء) الواحد الصحيحللوصول إلى 

 . التالميذ

بين  ،صحيحة أعداد في ،تفكير في الفرقال عند خاطئة ستراتيجيةتالميذ إال بعض يستخدممن ناحية أخرى، 

 ،(Pearn and Stephens 2004الفجوة في التفكير كما يصفها  انظر) وبين المقام المشترك بسطال

 .صحيحعدد  إلىللوصول  " القليل"يهما يحتاج إلى كل أن متساويان حيث 8/7و  6/5ويحاججون بأن 

من الممكن أن يقتنع بعض  في مقارنة الكسور خالل الدرس، ماستراتيجياتهيشارك التالميذ ب عندما أنه نعتقد إننا

 النسبي كبرالمسائل  مع للتعاملأو "التفكير في البقية" "الربط بعالمات رئيسية دالة" من  كل استخدامالتالميذ ب

أو "الربط بعالمات رئيسية دالة" مل، بل أنه غالًبا ما يكون يع ال أن المقام المشترك يعني ال هذا .والترتيب

 فيفي تطبيقهما، وهو أمر تفتقر إليه  معنىكزان على الرتان فعالتان بشكل أكبر وتتيجيستراإ "التفكير في البقية"

 .المدارس تجربة التالميذ في الكسور في األحيان من كثير

 جميع من المئة في 60 من أكثر أن ساعة وعشرين أربع لمدة غبال شخص 200على  أجريتوجدت استبيانات 

 أنب نعتقدإننا  (.(Northcote and McIntosh 1999) التقدير ج فقط إلىتحتا الحياة تتم في التي الحسابات

تدريس حساب الكسور  أن أسباب احد هو هذا. االستنتاج هذا يجب أن يكون على الدراسية المناهجالتركيز في 

 المهارةلعقلي مع الكسور، حيث يعتبر التقدير ا الحقيقية الحياة تجارباألربع ال يعّد التالميذ ل عملياتبالنسبة لل

 رئيسية.ال
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 . التشديد على الكسور كعملية قسمة.7

ا كن إذا(. Clarke 2006 انظر) الناس معظم أذهان في ةشائعليست بنية " الكسور كعملية قسمة" إن فكرة

التشارك في األوضاع  ستراتيجياتتصبح حينها إ" 3قسمة  2 " هو 3/2أن أحد معاني  المثال، سبيل علىفهم، ن

 استخدام على نشجعهمفإننا  عشري،كسر  إلى 7/3 تالميذ تحويلال منعلّ  عندماولألسف،  .كبيرة بسرعة ةواضح

 .لماذا شرحن أن دون الكسور على أنها عملية قسمة، مفهوماستحضار  وبالتالي، 7على  3 لتقسيم الحاسبة اآللة

، نفس 5على  17 تقسيميميل التالميذ إلى و ،3 5/2الكسري عدد الك 5/17نا أن نعرض يمكنوبشكل مشابه، 

 المبدأ مرة أخرى.

 فتيات خمسل Lamon (2007)لدى  تظهر التي لصورةل مماثلة صورةعارضت على التالميذ  مقابالتنا، في

. كم من فتيات خمس بين بالتساوي بيتزاتم التشارك بثالثة أقراص : "ل التالميذ، ثم سئبيتزاأقراص من ال وثالث

 صحيحة إجابة واأجاب السادس الصف تالميذ من المئة في 30.3 أن من الرغم على"  فتاة؟ حصل كلالبيتزا ت

أنهم قسموا أقراص البيتزا في عقولهم  أو صورة وارسمكان من الواضح أن معظم التالميذ  إال أنه ،(5/3)

أنه كانت و ا،تلقائيً  اهمً ف يسل"  5/3هو  5 بين 3 بـالتشارك "، مما يشير إلى أن متساويةال جزاءاأل لحساب

 لمتالميذ ال من المئة في 11.8نتيجة أخرى مهمة كانت أن . القسمة خالل من ذلك على العمل إلى ةحاجهنالك 

لربط القسمة بإجاباتهم  الواضحة مناقشةالو ةالقسم لسائلم التعرض من لمزيدتالميذ ال يحتاج. بدءال من يتمكنوا

 .(a : b = a/bالتعميم بأن  إلى يؤدي قد 3÷  5=  5/3، الالمث سبيل على)بالنسبة للكسور. 

 

االعادية . ربط الكسور8  .، الكسور العشرية والنسب المئوية أينما كان ذلك ممكن 

أو  ةعشري كسور إلىتحويلها  الكسور معسائل م حل يختار العديد من تالميذ المرحلة االبتدائية الذين يطلب منهم

، بشكل خاص، المئوية النسبألن  ،ههذ التفكير مرونة على تشجيعويجب ال. أكثرقية منط لتكون مئوية نسبإلى 

 والنسب العشرية الكسور ه يجب إدخالأنباحثين ال بعضويعتقد . تالميذال من لكثيربالنسبة ل حدسي بشكل منطقية

 Moss and Case، المثال سبيل على انظر،) عملًيا نوالمعلم ما يقوم بهمأبكر بكثير  وقت في المئوية

1999.) 

تساعد المهمة التالية التالميذ على إنشاء روابط بين الكسور، الكسور العشرية والنسب المئوية. تم تبني مجموعة 

 .Eggleton and Moldavan (2001)من  6البطاقات المعروضة في الشكل 
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من األصغر إلى األكبر. يواجه  لتدريجبا كل تلميذ بطاقة ويطلب منهم الوقوف أمام الصف وترتيب أنفسهم ياعطى

العديد من التالميذ صعوبة في ترتيب مجموعة البطاقات، ولكن يستطيع المعلمون تعديل المجموعة بحيث تالئم 

العادية،  . مجموعة بطاقات تربط بين الكسور6الشكل 

 الكسور العشرية والنسب المئوية
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احتياجات الصف. وكما أشرنا إلى ذلك سابًقا، فإن القدرة على الترجمة بين التمثيالت المختلفة قد يمكن التلميذ 

 المختلفة لألعداد النسبية. للمعانيفضل من الوصول إلى فهم أ

 

. استغالل الفرصة إلجراء مقابالت شخصية مع عدد من التالميذ حول أنواع المهام التي 9

 لفهم تفكيرهم وإستراتيجياتهم.نوقشت في هذا المقال 

فقد  ذلك، إلى باإلضافة. بحثنا من كجزء الشخصية المقابالت ها فياستخدمناالتي  المهام من اعددً ناقشنا  لقد

 أن ا،تقريبً  الحاالت جميع في ،المعلمون أبلغ. طالبهم مع فعالياتال هذه من بعضتجربة  على المعلمين شجعنا

 طورت عمليةو. تالميذهم تفكير حوللوصول إلى تبصرات ل الخصوص وجه علىكانت مفيدة  المقابالت

 متحمسينالتالميذ  كانميذ في فهم الكسور. وقد تالال محاوالتل اجديدً احتراًما  الحاالت من كثير في المقابلة

 .أخرىسائل م مع ستراتيجياتاإل هذهتجربة  على وتشجيعهم تالميذ اآلخرينالركة أساليبهم مع لمشا

 "مجموعالبناء " فعالية في الصف، هيالفي  أو شخصيةال مقابلةسواء كانت في ال لدينا، المفضلة المهام إحدى

تحتوي  بطاقاتيعطى التالميذ  .(Behr, Wachsmuth, and Post 1984)ة من مشروع األعداد النسبي

 المربعاتداخل  عدادبطاقات األ وضع منهم طلبيو( 7 الشكل انظر)لوحة و 7 و ،6 ،5 ،4 ،3 ،1 عداداألعلى 

 ولكن ليس مساوًيا له. 1يكون المجموع قريًبا من  بحيث
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ما  في ،1.1 – 0.9 نطاقال ضمن امزيجً يذ الصف السادس من تالم المستطلعين من فقط المئة في 25.4أنتج 

التالميذ كسًرا غير حقيقي على األقل  من المئة في 24.4 أنتج ذلك، إلى باإلضافة. مختلفةة تركيب 85 همجموع

الكسر  كبرل فهم سوء، األمر الذي ربما يشير إلى (ضافيةالمزيد لإل ومع 1 من أكبر النتيجةمما جعل )في حلهم 

 فيتالميذ ال إلشراكوفرصة  النسبي كبرال على مناقشات إلجراء ممتازة قاعدة فعاليةال ههذتوفر  لحقيقي.غير ا

 الكسور غير الحقيقية. فهم

 

جذب تفكير التالميذ للكسور بشكل خاص ولفكرة  لبحث عن أمثلة وفعاليات يمكنها. ا10

 األعداد النسبية بشكل عام.

 اتنا المفضلة في الكسور.في بعض من فعالي نوّد أن نشارككم

 The New South Wales Department of Education andمأخوذ عن) جسر كسور معلق

Training 2003.) 

 بوابة الذهب جسرـ قوموا بعرض صورة على التالميذ لالجسور من مختلفة أنواع من صور عرض بعد

(Golden Gate Bridge )استخدام  بواسطةمماثالً  ًئاشي نونسيب أنهمب وا لهموأوضح فرانسيسكو، سان في 

 منهماطلبوا و سم، 60قطع من أشرطة أو ورق طول كل واحدة  ثالث التالميذ من زوج كل أعطوا .الكسور

، 9/1، 8/1، 7/1، 6/1، 5/1، 4/1، 3/1، 2/1 - التاليةالكسور  لمثيل الشريط قص يمكن كيف التفكير في

 األشرطة الثالثة هذه من زوج كلوحدة واحدة. يصنع  ليمث شريط كلحيث أن  – 12/1، و 11/1، 10/1

 انظر)شكل مماثل للجسر المعلق  إلنشاءإلى كسور زوج تالميذ آخر  كسوره يضيف ثم، المطلوبة الكسور

ل قطعة الشريط. توفر هذه الفعالية تمريًنا جيًدا على حل المسائل ليس من الضروري استعمال ك (.8 الشكل

مثالً. كما وأن التالميذ  60من  6/1لى استعمال الكسور كوسيلة للوصول إلى إجابة على باإلضافة إلى تمرين ع

، 3/1إلى  2/1مهتمون، مثلنا، في الدليل البصري المتعلق بالفرق بين كسور وحدة متتالية تهبط مع التقدم من 

 ، إلخ.4/1إلى 
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 الجزء، الجزء إلى الجزء(.  كويزنير )االنتقال من الجزء إلى الصحيح، الصحيح إلى عيدان

 كويزنر يستخدمونه لحل المسائل مثل المسائل التالية: عيدان يوجد لكل مجموعة من التالميذ صندوق

 أحمر؟ لعود البني هو عودأي كسر من ا 

  صحيح؟الهو  عود، أي 2/3إذا كان البنفسجي 

 ؟1هو  عود، إي 4/3البني  إذا كان العود 

 ؟2/3هو  ، أي عود1 1/2األزرق  إذا كان العود 

 ما هو السؤال الذي تريدون طرحه على المجموعة؟ 

 

 الالصقةاألعداد 

عندها  .تلميذ كلوضعوها على ظهر  الصقة مذكرة بطاقة على مئوية نسبة أو اعشريً  ، كسًراعادًيا اكتبوا كسًرا

 عددهم تشفونيك حتى ويطرحوا سؤاالً على شخص واحد كل مرة الغرفة أنحاء جميعيتحرك التالميذ في 

 أصغر أنا هل)" المفضلة تحديد عالمات األسئلة وتشمل. فقط ال أو نعمب سؤال كليمكن اإلجابة على . غامضال
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 التفكير نوع تعزز لن العلوي فردي؟"( عددي هل)" عن المقام البسط التي تفصل األسئلةألن  ،(؟"نصف من

 الذي نسعى إليه.

 فهم منطق العمليات

 اتعلى رسم صورة أو استعمال مواد إلضفاء بعض المعنى على كل تعبير من التعبير يتم تشجيع التالميذ

 .3/1÷  2/1و  3/1×  2/1، 3/1 – 2/1 /3/1+  2/1 التالية:

 

 الخالصة

في المفاهيم  والكليات المدارس في والتالميذ المعلمين تواجه التي التحديات من العديدلقد عرضنا في هذه المقالة 

 في ركةاالمش تمت ؛الكبيرة األفكار من متنوعة مجموعةوتمت مناقشة . الكسور وتعلمدريس تب علقةالهامة المت

مستندة إلى  عملية نصائح عشرة للمعلمين وقدمناتالميذ؛ ال مع الشخصية المقابالت الناجمة عن الهامة بياناتال

ون من خالل تجربتنا في إعدادات التطوير إننا واثق فعاليات مالئمة في الصف. اقتراح مع جنب إلى اجنبً  البحث،

منطقية للصفوف  جعلهاالكسور وفي  في الحياة لبعث كبيرة إمكانات توفر حاتقترموالهذه األفكار  المهني أن

 االبتدائية.
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 ورقة عمل

 : ________________االسم

 

 لّونوا الكسور

لونوا أقسام جدار الكسور )شرائط إن هدف هذه اللعبة هو رمي النرد إلنتاج كسور حتى جزء من إثني عشر. 

 بعد كل رمي للنرد. تنتجالكسور التي  تالئمالكسر( أدناه التي 

 النرد

 ، بلون واحد؛ النتيجة هي البسط4، 3، 2 ،1جوانب معلمة بـ  Aيوجد على النرد 

 جوانب معلمة بـ  Bيوجد على النرد 

 

 .النتيجة هي المقام 
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 قواعد اللعبة

 الالعبان على رمي النرد. يمثل كل سطر على الجدار واحد صحيح. يتناوب .1

 /4و  2يلون كل العب على الجدار الكسر الذي حصل عليه. على سبيل المثال، إذا رمى الالعب  .2

 ------يمكنه تلوين 

 2/4 من السطر 

 4/8 من السطر 

 1/4  من سطر آخر، أو  2/8من سطر و 

  2/4كل توليفة أخرى تساوي. 

 

هو الالعب الذي يستطيع تلوين ، يتعين عليه "تمريره". الفائز إذا لم يتمكن الالعب من استغالل دوره .3

 الجدار بأكمله.
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